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T A S E N I A,

NIEUW GENUSDER PYRALIDEN

BESCHREVENDOOR

P. C. T. SNELLEN.

Dit nieuwe genus is verwant aan Conchylodes Guen., Lederer en

Tylostega Meyrick, Trans. Ent. Soc. of Lond. 1894 p. 456 (Xan-

thomelaena Hampson, Moths of India IV p. 255 (1896). Evenals

daar, is ader 8 der achtervleugels een eindweegs met 7 verbonden

en komen deze twee met 6 uit één punt, 3—5 der voorvleugels

zijn ongesteeld, het voorhoofd is vlak, de bijpalpen en bijoogen

aanwezig, de sprieten duidelijk korter dan de voorvleugels. De

onderzijde der voorvleugels heeft bij den man in de middencel ook

een klein rond indruksel, dat door eene dikkere beschubbing bedekt

is. Lipvoelers opgerigt en gebogen, smaller dan de helft van de

doorsnede der oogen, glad beschubd . iets langer dan de kop, lid

3 wat korter dan de helft van lid 2, stomp gepunt. Bijpalpen

dun, draadvormig. Zuiger aanwezig. Sprieten zoo lang als drie

vijfden der voorvleugels, draadvormig, bij den man fijn en vrij

lang bewimperd, bij het wijfje dunner en geheel naakt.

Vleugels iets langer en smaller dan bij Conchylodes, gewoon

gevormd, de achtervleugels kwart-elliptisch, met regelmatig gebogen

achterrand Zij zijn glad beschubd, eenkleurig, op de wijze van

Conchylodes en Tylostega Schematias met groote zwarte vlekken

geteekend, zonder dwarslijnen. Middencel dei" voorvleugels bij den
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man weinig langer dan een derde van den vleugel en met het

bovenvermelde indruksel, bij het wijfje twee vijfden zoo lang. De

aderen 2 —5 bijna even ver van elkander, voor, om en iets boven

den staarthoek der cel, echter duidelijk gescheiden; 6 onder, 7

uit de spits der dwarsader en de laatste aan den wortel iets ge-

bogen ;
8—10 gestoeld, 11 schuin. In de achtervleugels is de

middencel nog iets kortei' dan in de voorvleugels , ader 2 iets verder

van de mede ongesteelde 3 —5 verwijderd. Pooten glad beschubd
,

gewoon gespoord, zonder bijzondere kenmerken. Achterlijf bij het

wijfje bijna, bij den man ruim tweemaal zoo lang als de binnen-

rand der achtervleugels , bij beide seksen het eindlid vrij lang , bij

den man met lange staartpluim.

Dit genus verschilt dus van de beide bovengenoemde door de

na bij de duidelijk gescheiden aderen 3—5 ontspringende ader 2

der voorvleugels, door het lange achterlijf met de sterk ontwikkelde

mannelijke staartpluim en door het kortere, dikkere en stompe

eindlid der palpen;

Eene soort :

Tasenia Nigromaculalis m. nov. sp.

Een gaaf en frisch paar, de man 21, het wijfje 26 mm.

De grondkleur van den kop met de palpen en sprieten , van

den thorax en het achterlijf en van de bovenzijde der voor- en

achtervleugels met franje is een vrij donker, levendig okergeel.

De voorvleugels hebben bij beide seksen een zwart vlekje aan den

binnenrandswortel , dan komt bij den man een vrij dik, binnen-

waarts iets spits voorrandssl reepje, bij het wijfje een dun, ver-

volgens bij beide seksen een zwart vlekje op een derde van den

binnenrand. De dwarsader is bij het wijfje met eene dikke, ronde

zwarte vlek geteekend, by den man ongeteekend. Staarthoek bij

het wijfje met eene zwarte vlek , bij den man er boven , op de

helft der cellen 2—4 met eene iets langere, voorrand op twee

derden bij man en wijf met eene langwerpige, bij het wijfje in

tweeën verdeelde zwarte vlek.

Achtervleugels met twee zwarte vlekken, eene aan den binnen-

rand, iets boven den staarthoek, eene op de helft der cellen 2 - 4.
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Grondkleiir van de onderzijde der vleugels iets bleeker dan boven,

bij den man de voorvleugels met drie zwarte vlekken, namelijk

eene op de dwarsader en Iwee op twee derden als boven , bij het

wijfje met eene stip in de middencel , een vlekje op de dwarsader,

een vlekje boven den staarthoek en een een vi'ij lang voorrands-

streepje op twee derden. Achtervleugels met twee zwarte vlekken

als boven maar die boven den staarthoek bij het wijfje slechts uit

eenige schubben bestaande.

Achterlijfsrug bij het wijfje met twee zwarte vlekken hij den

wortel, bij den man ongeteekend , zijne staartpluim grijsblond.

Pooten geel , de voorscheenen aan het eind zwart.

Ondanks de bovenvermelde verschillen in het getal der zwarte

vlekken , houd ik het er voor dat de twee exemplaren als de beide

seksen van ééne soort bijeen behooren.

De man is van de Philippijnen (coll. Semper), het wijfje zond

de heer Sijthoff, van West-Java, Preanger.

Eene afbeelding volgt zoo spoedig mogelijk doch daar ik den

man slechts voor korten tijd in handen had , kon ik de beschrijving

niet langer achterhouden.


